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Um encontro de gerações celebrou, 
em 26 de abril, os 95 anos de fundação da 
Câmara de Indústria e Comércio. Na oca-
sião, ex-presidentes da própria entidade e 
das instituições que deram origem a CIC, 
além de dirigentes da atual diretoria, fo-
ram reunidos para uma celebração.

Durante um programa especial, trans-
mitido pela Rádio Garibaldi, foram ou-
vidos os ex-presidentes do Centro da In-
dústria Fabril, Jurandir Delazzeri e Valdir 
Baú, da Associação Comercial de Garibal-
di, Alvides Aliatti e Gelson Dahmer, e da 

CIC reúne ex-presidentes para celebrar 
95 ANOS DE EXISTÊNCIA

A CIC surgiu no dia 26 de abril de 1924, data em que foi fundada a primeira associação de classe
em Garibaldi, então denominada Associação Comercial. Em 1987 ocorreu a unificação da

Associação Comercial, Centro da Indústria Fabril e a Associação Garibaldense de Avicultores

CIC, Danilo Spader, Acyr Girondi, Pedro 
Carrer, Paulo Fanti, Clovis Furlanetto, Cé-
sar Cauê Schaeffer Ongaratto, Alexandra 
Nicolini Brufatto.

O atual presidente, Tobias Debiasi, 
destacou o trabalho realizado por todos os 
dirigentes que elevaram a CIC à grande-
za que possui. Segundo ele, a união dos 
empresários e a confiança do quadro so-
cial que a CIC possui, fortalecem cada vez 
mais o associativismo. 

“O trabalho de todos que me antece-
deram, assim como dos diretores, cola-

boradores e associados construíram uma 
entidade que já planeja a sua chegada ao 
centenário com ações voltadas ao empre-
endedorismo e ao desenvolvimento de Ga-
ribaldi”, destacou.

Para o presidente que assumiu a en-
tidade logo após a fusão, Danilo Spader, 
a cidade foi a grande beneficiada com a 
união. “É importante destacar o despren-
dimento dos presidentes de cada uma das 
entidades que originaram a CIC. Foi uma 
decisão muito importante que resultou na 
integração em prol do desenvolvimento 

econômico e social do município”, salien-
tou.

Ex-presidente da Associação Comer-
cial, Alvides Aliatti, disse que as três enti-
dades que existiam dividiam esforços e até 
competiam entre si. Com a união Garibaldi 
conquistou uma força maior com a integra-
ção de forças. O ex-prefeito e ex-presidente 
da CIC, Acyr Girondi, lembrou que a CIC 
é responsável pela introdução do associati-
vismo empresarial no município com ações 
que trouxeram benefícios para o setor pro-
dutivo e para a comunidade.
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A indústria de Garibaldi se diversificou 
e essa diversidade oferece opções infinitas 
de mercados, ações e representatividade. 
Se fizermos um comparativo nos resultados 
apresentados pelo Balanço Econômico, 
desenvolvido pela CIC, veremos que as 
grandes empresas há 20 anos continuam 
grandes e fortes em seus segmentos. 

Porém, também podemos perceber que, 
outros empreendimentos surgiram e já se 
posicionam de maneira marcante. Já não 
se tem aquela dependência de um setor ou 
outro, ou como se dizia antigamente, o tripé 
da economia garibaldense. 

E isto representa o espírito do 
empresário garibaldense. A abertura de 
novos caminhos, a geração de novas 
possibilidades e, principalmente, a inovação 
permanente. O poder de transformar 
momentos de incertezas em oportunidades 
é, sem dúvida alguma, o principal legado 
que o setor industrial de Garibaldi sempre 
deixou e continua inspirando.

O empresário garibaldense nunca 
deixou de acreditar no poder da Indústria. 
Ele enfrenta desafios constantes. Seja pela 
alta tributação, falta de infraestrutura do 
país, logística, incertezas econômicas, 
escândalos políticos que abalam a 
economia e a credibilidade do país. 
Mas, apesar disso tudo e de muitas 
outras questões que diminuem o 
poder de competitividade do setor, os 
empreendedores continuam investindo e 
confiando nos seus negócios. 

Há muito tempo que, além da 
concorrência de mercado, enfrentamos a 
brutal concorrência do Governo, que por 
mais de uma década, vêm amassando 
a Indústria nacional, diminuindo nosso 
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Segunda a Sexta
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13h30min às 17h30min

A Indústria promove 
o progresso através 
de seu propósito O maior legado da Indústria

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC
GERSON LUIZ SIMONAGGIO - VICE-PRESIDENTE DA INDÚSTRIA DA CIC

Em nome da 
CIC, parabenizo 
a cada industrial 

e trabalhador 
deste setor, por 
ser responsável 

pela construção 
da Garibaldi 

que tanto nos 
orgulhamos e 
acreditamos

Maio é um mês especial 

para o empreendedorismo 

de Garibaldi. O Dia da In-

dústria, que se comemora 

no dia 25 de maio, homena-

geia os corajosos empresá-

rios que, mesmo com tantas 

dificuldades, ainda acredi-

tam no trabalho como ca-

minho para o progresso.

Além deles, todos os tra-

balhadores da Indústria tam-

bém merecem ser reconhe-

cidos, pois de seu esforço 

e dedicação é que o setor 

produtivo garibaldense foi 

forjado.

A Indústria está em constante evolução. O mercado e os con-

sumidores exigem isso. Quando olhamos para o mapa industrial 

de nosso município notamos que a diversidade oferecida é um 

exemplo que se fortalece a cada geração.

A CIC, como entidade representativa da classe empresarial, 

acompanha essa evolução. Estamos sempre atentos para desen-

volver atividades que mantenham nossos associados e colabora-

dores em sintonia com o que há de mais atual nos processos de 

gestão, produção ou, simplesmente, na troca de conhecimento 

e experiências entre seus participantes.

Em nome da nossa entidade, parabenizo a cada industrial e 

trabalhador deste setor, por ser responsável pela construção da 

Garibaldi que tanto nos orgulhamos e acreditamos.

Entre Aspas

potencial competitivo e criando barreiras 
intermináveis ao empreendedorismo.

Mesmo diante disso, a Indústria se 
reinventa, inova e é quem tem o poder 
de impulsionar o Brasil novamente 
ao desenvolvimento. Neste mês que 
celebramos o Dia da Indústria, fica a 
certeza de que precisamos reafirmar nossa 
posição a favor de um Brasil moderno, com 
a geração de oportunidades e exigir que 
as questões políticas sejam resolvidas nos 
seus próprios limites, sem contaminar a 
economia brasileira.

O poder de transformar 
momentos de incertezas 
em oportunidades é, 
sem dúvida alguma, o 
principal legado que 
o setor industrial de 
Garibaldi sempre deixou 
e continua inspirando
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CERTIFICADO DE ORIGEM NA CIC

As empresas que atuam 
com exportação podem 
encaminhar a emissão 
do Certificado de Origem 
na CIC. A entidade está 
habilitada para validar o 
documento através do 
sistema ECO da Federasul. 
Além disso, os associados 
da entidade têm 50% de 
desconto no procedimento. 

O Certificado de Origem 
é um documento que atesta 
a origem da mercadoria 
exportada e concede 
benefícios ao importador, 
como a redução ou 
isenção de impostos. 

COM AGILIDADE E SEGURANÇA

EMPREENDEDORISMO E O NOVO CONSUMIDOR
Como a Calçados Beira Rio se preparou para o futuro

06 DE JUNHO    19:00      CIC DE GARIBALDI

Roberto Argenta

O resultado do jantar será doado a uma entidade local

MENU
Costela suína ao molho barbecue, risoto de linguiça
com vinho tinto e radicci roxo, frango grelhado ao

molho de mostarda e mel, tortéi ao molho de
manteiga e sálvia, salada verde, caponata e

sobremesa. Vinho e água incluído

RESERVE SEU INGRESSO

3462 8500

Estes benefícios são 
determinados por Acordos 
de Complementação 
Econômica, firmados entre 
o país exportador e o país 
importador. 

Agilidade para a 
emissão do documento 
também é uma das 
vantagens que a entidade 
oferece. O sistema oferece 
garantias de segurança 
para seus usuários e 
confidencialidade das 
informações, com a 
possibilidade de aprovação 
imediata caso todos dados 
lançados estejam corretos. 

A CIC está habilitada a 
emitir os Certificados de 

Origem dos modelos
- ALADI

- AMCEV

- BOLÍVIA

- CHILE

- COMUM

- MERCOSUL

- MERCOSUL ISRAEL e ÍNDIA

- Certificado de LIVRE VENDA

ASSOCIADOS À CIC TÊM 50% DE DESCONTO NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE ORIGEM
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BONANZA INDÚSTRIA DE MADEIRAS
O QUE FAZ

Comércio varejista de automóveis, camioneta e utilitários novos e usados, de 
peças e acessórios novos e usados para veículos automotores e prestação de serviços 
de consultoria, vistoria e avaliação em veículos automotores.

LOCALIZAÇÃO
Avenida Independência, 1422
Bairro Cairú - Garibaldi

CONTATO
(54) 99615 3190
alef2678@gmail.com
alemultimarcasrs.com.br

PROPRIETÁRIO
Alexandre Figueiredo

FUNDAÇÃO
12 de junho de 2018

DIFERENCIAL
O proprietário trabalhou na área mecânica automotiva entre 1998 e 2013, tendo 

grande experiência nesta área. Todos os veículos que passam pela loja passam pela 
sua avaliação. Outro diferencial é a consultoria veicular, com rampa própria para 
análise completa (independente da compra ou venda do veículo na loja), proporcio-
nando um serviço aos clientes que procuram uma avaliação para permutas, troca ou 
compra.

FUNCIONÁRIOS
Um

CLIENTES
Serra Gaúcha

ALE VEÍCULOS MULTIMARCAS
E CONSULTORIA
FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

O QUE FAZ
Produção em penteados e maquia-

gem para festas, noivas, formandas, de-
butantes. Transformação em corte, me-
chas, luzes, coloração, tratamentos para 
fios e couro cabeludo, venda de produ-
tos para manutenção da cliente em casa. 
Especialistas em tratamentos para cabe-
los cacheados, design de sobrancelha, 
alongamento de cílios, embelezamento 
de mãos, pés e serviços de depilação.

LOCALIZAÇÃO
Rua Buarque de Macedo, 3201
Sala 108
Centro - Garibaldi

CONTATO
(54) 99968 2911
cassiarovanedesouza@gmail.com
@cassiarovane1

PROPRIETÁRIA
Cássia Rovane De Souza

DIFERENCIAL
Proximidade
Pontualidade
Qualidade em produtos e serviços

CÁSSIA ROVANE CENTRO DE BELEZA E TREINAMENTOS

O QUE FAZ
- Madeiras em geral de todas espes-

suras, sendo tábuas, postes, caibros, 
guias, forros, assoalhos, etc...

- Cuias, copos de caipira, paletes e 
casas pré-fabricadas. Todos artefatos de 
madeira, exceto móveis.

LOCALIZAÇÃO
Estrada São Roque Figueira de 

Mello
Garibaldi

CONTATO
(54) 3462 2951
serrariadld@gmail.com
bonanza.salvadori@gmail.com
https://www.bonanzacuiasemadei-

ras.negocio.site/?m=true

DIFERENCIAL
Empresa familiar que busca sempre 

o melhor para os funcionários, para me-
lhor atender nossos clientes, também 
com o produto de melhor qualidade, 
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BONANZA INDÚSTRIA DE MADEIRAS

TOUCH DECOR
LOCAÇÕES
FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

CÁSSIA ROVANE CENTRO DE BELEZA E TREINAMENTOS

FUNDAÇÃO
13 de janeiro de 2017 

FUNCIONÁRIOS
Cinco

CLIENTES
Garibaldi

NOVIDADES
Lançamos a nossa promoção de me-

chas e luzes de outono/inverno que faz 
muito sucesso, estamos com um trata-
mento novo Detox totalmente Vegano 
para cabelos oleosos e com queda, para 
limpar, tratar o couro cabeludo e o fio, 
são produtos com ativos de origem ve-
getal incluindo a embalagem que é feita 
com cana de açúcar, para as gestantes e 
lactantes temos uma linha especial para 
mechas que é livre de amônia, sulfatos, 
corantes, cheiros e metais pesados! Ve-
nha conferir nossos trabalhos, agende 
uma avaliação e tire suas dúvidas! 

O QUE FAZ
Especializada no setor de locação de mobiliários e artigos para ornamentar 

eventos.

LOCALIZAÇÃO
Alameda Caça e Pesca, 177
Bairro Brasília - Garibaldi

CONTATO
(54) 99617 1234
touchdecorlocacoes@gmail.com

PROPRIETÁRIAS
Pauline Tosin Gelmini
Loreni Benini Tosin

FUNDAÇÃO
11 de agosto de 2018 

DIFERENCIAL
Personalização de objetos, como guardanapos, almofadas e toalhas para la-

vabo

FUNCIONÁRIOS
-

CLIENTES
Garibaldi e municípios vizinhos

NOVIDADES
A Touch Decor sempre está disposta a oferecer peças novas a seus clientes.

com agilidade e bom atendimento.

PROPRIETÁRIOS
Landa Salvadori
Diego Salvadori
Diogo Salvadori

FUNDAÇÃO
21 de setembro de 1999

FUNCIONÁRIOS
13

CLIENTES
Serra Gaúcha e Vale do Taquari 

NOVIDADES
Estamos em processo de reestrutu-

ração de nossa fábrica para torná-la um 
ambiente mais agradável para se traba-
lhar, e satisfazer nossos clientes em agi-
lidade e qualidade
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Enquete CIC

Espaço Livre

Depois dos primeiros 100 dias, como
você avalia o Governo Bolsonaro?

FAVA COMERCIO DE TINTAS

KUMON GARIBALDI

HOMENAGEM A CLÓVIS TRAMONTINA

O vice-presidente de Comércio da CIC e presidente da CDL, Carlos Adriano 
Morari, prestigiou a inauguração da Fava Comercio de Tintas, realizada em 9 
de maio. Ele foi recepcionado pelos proprietários Diana Salvi e Michel Fava. 
O estabelecimento está localizado na Rua Manoel Peterlongo Filho, 570 - 
sala 1, Bairro Champagne.

Inaugurou, no dia 9 de maio, a unidade do Kumon de Garibaldi. Localizado 
na Rua Buarque de Macedo, 3179 - sala 3, no centro da cidade, o Kumon é 
um método de estudo individualizado que busca formar alunos autodidatas, 
capazes de enfrentar desafios e buscar seus sonhos. O diretor de Serviços 
da CIC, Vandenir Antônio Miotti, e a colaboradora da entidade, Sabrina Erthal 
Grillo Schwarz, visitaram a escola e foram recepcionados pela proprietária, 
Melissa Azambuja de Lima Weber.

ÓTIMO

Quais são as perspectivas de sua empresa para 2019
em relação ao ano passado?

5 - PERMITA-SE VIVER CONFLITOS

Um dos grandes mitos em torno da 
inteligência emocional é a ideia de que 
ela corresponde à serenidade absoluta. 
Pelo contrário: a competência tem a ver 
com o bom uso de emoções boas e 
ruins, fortes ou fracas, de forma que o 
indivíduo não fique refém delas.

Assim, é importante exercitar a sua 
autenticidade no cotidiano e não tentar 
agradar sempre. Questões difíceis, 
muitas vezes, precisam ser abordadas 
para o crescimento de todos. Se você 
evita conflitos o tempo todo, nunca vai 
desenvolver musculatura para superar 
os problemas.

Melhor: 82%           Pior: 9%           Igual: 9%

BOM

REGULAR

O diretor executivo da CIC, Luiz Carrer, participou, em 16 de abril, da home-
nagem prestada pela Associação Comercial de Porto Alegre ao empresário 
Clóvis Tramontina, presidente do Conselho de Administração da Tramontina.
Na ocasião, o empresário compartilhou um pouco de sua trajetória e contou 
como administra o seu negócio e sua vida como cidadão. 

Resultado anterior

HÁBITOS DIÁRIOS PARA
AUMENTAR SUA
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

www.cicgaribaldi.com.br
Acesse o site da CIC e deixe a sua opinião

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

PREFEITO DIZ QUE GARIBALDI VIVE UM
CLIMA PARA GRANDES INVESTIMENTOS

Um trabalho iniciado em 2002, organi-
zado pela Prefeitura com a participação do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Comudes) – formado 
por lideranças da comunidade e empreen-
dedores -, foi classificado pelo prefeito, An-
tonio Cettolin, como o marco para a atração 
de grandes investimentos para a cidade.

Cettolin foi o convidado do primeiro Bom 
Dia Associado CIC de 2019, realizado em 
23 de abril. Na ocasião, ele que também 
preside a Famurs, afirmou que Garibal-
di vive um clima favorável para a atração 
de novos empreendimentos e a ampliação 
dos já existentes.

“O trabalho de planejamento realizado 
pelo Poder Público e Comudes preparou 

o município para receber grandes investi-
mentos e hoje colhemos os frutos daquele 
projeto. Isso possibilitou que os empreen-
dedores se sentissem seguros para investir 
em Garibaldi”, enfatizou.

Mais de 100 pessoas participaram do 
evento, que também contou com a apre-
sentação das novas empresas associadas 
à CIC e CDL. O presidente da CIC, Tobias 
Debiasi, agradeceu a presença do público 
e falou sobre a tradição da participação do 
prefeito na primeira edição de cada ano do 
Bom Dia Associado. 

De acordo com o prefeito, o município 
precisa estar preparado para o desenvolvi-
mento. Segundo ele, para isso é preciso ter 
agilidade e poder de adaptação. 

Conteúdo foi publicado originalmente em Exame.com

...continua

PÉSSIMO

RUIM
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Com o objetivo de implemen-
tar experiências de consumo reais 
e que gerem resultado mensurável 
e melhorias de processos internos 
para a geração de negócios, iniciou 
em Garibaldi, em 7 de maio, o pro-
jeto Comércio em Ação Serra.

Representantes de 17 estabele-
cimentos participam da iniciativa, 
coordenada pelo Sebrae, que inte-
gra as ações do Abrace Garibaldi 
desenvolvido pela Apeme, CDL e 

Projeto Comércio em Ação 
Serra inicia em Garibaldi

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Representantes de empresas associadas ao se-
tor da Indústria participaram da segunda edição do 
ano do Mesa-Redonda CIC, evento realizado em 
11 de abril. Coordenado pelo presidente da enti-
dade, Tobias Debiasi, e pelo vice-presidente da In-
dústria, Gerson Luiz Simonaggio, o almoço serviu 
para que os empreendedores pudessem expor um 
pouco sobre a realidade de cada segmento.

Fazendo uma avaliação da realidade do mer-
cado, Antonio Balbinot, da Metalumínio, disse 
que ainda se vive uma apreensão em relação à 
retomada do crescimento e estabilização da eco-
nomia. Valmir Ludwig, da Ludwig Móveis, com-
partilha da mesma opinião. Segundo ele, este ano 
começou com muitas dificuldades.

As empresas Madelustre e Telasul foram as duas 
primeiras a receberem associados à CIC, em visitas 
técnicas, integrando projeto Portas Abertas. Em am-
bas as visitas, representantes de empresas associa-
das conheceram o sistema de gestão, a produção e o 
funcionamento das áreas comercial e de marketing das 
indústrias.

A proposta tem o objetivo de trocar informações e 
apresentar o potencial produtivo locais. A gerente admi-
nistrativa da CIC, Giovana Piacentini, salienta que as em-
presas interessadas em receber visitas técnicas podem 
entrar em contato com a entidade, através do fone 3462 
8500 ou pelo e-mail coordenacao@cicgaribaldi.com.br.

Outras duas visitas técnicas já estão agendadas, na 
Cooperativa Vinícola Garibaldi, no dia 30 de maio, e na 
Nutrire, em 26 de junho.

A CIC iniciou a pesquisa para 
a elaboração da 20ª edição do Ba-
lanço Econômico de Garibaldi, que 
tem seu lançamento previsto para 
outubro. Os questionários devem 
ser respondidos e remetidos para 
a entidade, através do e-mail co-
ordenacao@cicgaribaldi.com.br, 
até o dia 10 de junho. Informações 
podem ser obtidas pelo fone 3462 
8500.

SIGA O QR CODE E
BAIXE O QUESTIONÁRIO 

O secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, esteve 
em Garibaldi para avaliar as condições do acesso ao bairro Tamandaré pela 
RCS-453. Uma comitiva formada pelo prefeito Antonio Cettolin, secretários 
municipais, representantes da Câmara de Vereadores, empresários e mo-
radores do bairro acompanharam a visita. Os presidentes da CIC, Tobias 
Debiasi, e da CDL, Carlos Adriano Morari, também participaram.

Ao verificar o grande tráfego de veículos no local e com conhecimento 
sobre a frequência de acidentes, Costella se comprometeu a buscar uma 
alternativa para melhorar a segurança no trecho. “Já determinei que se faça 
um estudo técnico de viabilidade para que tenhamos uma travessia com 
segurança”, garantiu o secretário.

O presidente do CEC e da Fenachamp 2019, Giliano Verzeletti, anunciou 
a programação completa do evento que acontece de 3 a 27 de outubro, em 
Garibaldi. Na ocasião, também foi apresentado para representantes de meios 
de comunicação, lideranças empresariais e autoridades, as peças publicitá-
rias para a divulgação da festa.

Além do espetáculo de Paula Toller, que já havia sido antecipado pela 
organização, a programação artística da Fenachamp 2019 tem inúmeros 
destaques. 

Siga o QR Code ao lado e veja a programação completa

PROJETO PORTAS ABERTAS INICIA COM
VISITAS À MADELUSTRE E TELASUL

BAIXE AQUI O QUESTIONÁRIO PARA
PARTICIPAR DO 20º BALANÇO ECONÔMICO

SECRETÁRIO ESTADUAL GARANTE
MEDIDA PARA ACESSO A TAMANDARÉ

FENACHAMP DIVULGA PROGRAMAÇÃO E MATERIAL PUBLICITÁRIO

em relação à retomada do crescimento
INDÚSTRIA AINDA ESTÁ APREENSIVA

“O ano começou bem, com um otimismo 
grande. O mercado respondeu a isso inicialmente, 
mas acredito que hoje vivemos uma ressaca des-
se período e o que está acontecendo no comércio 
tem refletido nesta apreensão da indústria”, co-
mentou Enio Martinazzo, Alufort Alumínios.

Participaram do encontro Antonio Balbinot 
(Metalumínio), Jeferson Gasperin (Gasperin Pi-
latti), Paula Caio Lázaro (Mama Gusto), Enio 
Martinazzo (Alufort Alumínios), André Chisini 
(CTC Indústria Metalúrgica), Leonir Nicaretta 
(Modelo Vidros), Valmir Ludwig (Ludwig Mó-
veis), Daniel da Silva (Logimatec), Luiz Gustavo 
Peruffo (LG Peruffo) e Silvane Patzlav (Comer-
cial Agrícola Gervasoni).

CIC. O programa inclui atividades 
que serão desenvolvidas durante 15 
meses. 

No programa que será desen-
volvido estão consultoria em ges-
tão, estratégias de mercado e ino-
vação no varejo, além de missões 
empresariais, capacitações e apoio 
ao custo de exposição em feiras. 
No total serão 45 horas de consul-
toria individual por empresa e 15 
cursos incluídos. 
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“Cuidado com gente 
que não tem dúvida. 
Gente que não tem 
dúvida não é capaz de 
inovar, de reinventar, 
não é capaz de fazer de 
outro modo. Gente que 
não tem dúvida só é 
capaz de repetir”

Mario Sergio Cortella
- filósofo, escritor e professor 
brasileiro, autor de diversas 
obras no campo da Filosofia e 
da Educação

Derek Bok
- ex-reitor de Harvard

A CIC sediou audiência pública para a apresentação da proposta 
de atualização do Código de Obras do município. Na oportunidade 
foram destacados os principais pontos do anteprojeto, fruto de 
um estudo que iniciou em abril de 2017, buscando simplificar e 
modernizar a legislação que vigora desde 1975.

Integrantes da Câmara de Inteligência 
Estratégica da CIC acompanharam o 
andamento das obras do Relógio da 
Vida, uma horta com ervas para chás 
de diversas variedades com sugestões 
de horários para consumo e indicação 
de benefícios. A proposta surgiu no 
ano passado durante os encontros 
do departamento da Câmara de 
Indústria e Comércio. A estrutura, que 
conta com um chafariz no centro, foi 
construída junto ao estacionamento da 
sede da CIC.

A Associação de Dirigentes Cristãos de 
Empresas de Garibaldi, departamento 
ligado à CIC, realizou ação de Páscoa 
com alunos da Escola Santa Mônica. A 
coordenadora da ADCE, Susete Dadalt, 
falou sobre o sentido da Páscoa às 
crianças. Ao final, os estudantes foram 
presenteados com caixas de bombons, 
que haviam sido arrecadadas na palestra 
“O Desafio dos Sonhos”, em março.

Empresas aniversariantes
(Períodos de cinco anos de acordo com inscrição no CNPJ)

Homenagem da CIC por mais um ciclo completo por estas empresas
Parabéns

MADEIRA (5 ANOS)
21/05 - Simpala Bento Gonçalves
23/05 - RCORK Brasil
28/05 - Mais Limp Soluções Em Limpeza
28/05 – Veronese

ESTANHO (10 ANOS)
13/05 - Ponto Moderno 
25/05 - Maria Bela Cosméticos

CORAL (35 ANOS)
02/05 – Madelustre
31/05 - Super Apolo

ESMERALDA (40 ANOS)
23/05 - L’Aauto Mecânica

BONS MOTIVOS PARA SUA EMPRESA SER ASSOCIADA À CIC

VALORIZE

“Se você acredita 
que treinamento é 
caro, experimenta a 
ignorância”
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FOTOS JULIANA DALCIN

ensino técnico e superior
Incentive a qualificação oferecendo os descontos em instituições 
de ensino conveniadas com a CIC

mais saúde
Descontos especiais em laboratórios, hospital, clínicas e 
especialistas em diversas áreas da saúde

atividades físicas
Convênios com academias, natação e hidroginástica


